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conect4children

Melhores medicamentos para bebés, crianças e jovens 
através de uma rede pan-europeia de ensaios clínicos

As vozes das crianças e das suas famílias são uma parte fundamental 
da abordagem do c4c. Este projeto coloca os jovens doentes em foco, 
assegurando que têm um papel ativo na conceção dos ensaios clínicos que 
são direcionados para as crianças e jovens. Junte-se ao grupo de especialistas 
para ajudar a melhorar os ensaios clínicos e desenvolver melhores 
medicamentos para as crianças!

Fazer ouvir as vossas vozes

Saiba mais sobre o projeto c4c em conect4children.org e subscreva a 
nossa newsletter ou siga-nos nas redes sociais para ficar atualizado sobre o 
progresso do projeto e dos ensaios clínicos.

Mantenha-se informado

conect4children.org/patient-and-public-involvement/



No c4c, 35 instituições académicas e 10 parceiros de indústria (empresas 
farmacêuticas) uniram forças para apoiar os ensaios clínicos especialmente 
criados para doentes jovens. Estes parceiros estão a trabalhar juntamente 
com centros clínicos em toda a Europa para ajudar as crianças de todas as 
faixas etárias e todos os grupos de doenças. O projeto visa ajudar doentes 
jovens, as suas famílias e cuidadores em:

· Construir uma rede
O c4c criou uma rede de 20 Hubs (pólos) nacionais em 21 países, com 
mais de 200 grandes hospitais pediátricos. Este alcance torna mais fácil 
dar às crianças e jovens de todas as idades, a oportunidade de participa-
rem em ensaios clínicos.

· Simplificar os ensaios
Diferentes países têm abordagens diferentes, até mesmo no que diz 
respeito a ensaios clínicos. Ao uniformizar os procedimentos em toda 
a Europa, o c4c visa melhorar a qualidade dos resultados dos ensaios. 

· Apoiar os profissionais de saúde
O c4c ajuda a formar e auxiliar as equipas clínicas a desenvolver conheci-
mentos para gerir ensaios clínicos para crianças.

· Criar diálogo
No que toca a saúde de uma criança, é muito importante que tanto a voz 
do jovem doente como do cuidador sejam ouvidas. O c4c conecta 
doentes, médicos e empresas para ajudar a melhorar como os ensaios 
são concebidos e como funcionam. 

O c4c está a testar a infraestrutura da rede ao realizar ensaios clínicos 
de viabilidade de parceiros académicos e da indústria. Ao executar estes 
estudos, o c4c pode aprender sobre o que funciona, o que não funciona 
e otimizar a sua rede para o futuro.

O poder da colaboração

Porque é 
necessário o c4c
De modo a garantir que os medicamentos são seguros e eficazes, todos 
os novos tratamentos devem ser amplamente testados em ensaios 
clínicos com doentes antes de serem aprovados. Só depois da revisão dos 
dados pelas autoridades de saúde e da aprovação do novo medicamento, 
é que este poderá ser utilizado em doentes. No passado, vários medica-
mentos que eram receitados às crianças eram utilizadas “off-label”, que 
significa que os medicamentos não tinham sido testados especificamente 
em ensaios clínicos para crianças. Para mudar esta situação, em 2007 foi 
implementado o Regulamento Pediátrico de forma a apoiar o desenvolvi-
mento de medicamentos para crianças. Existe actualmente um grande 
número de ensaios clínicos em crianças, tanto planeados como a decorrer. 
No entanto, a infraestrutura de investigação pediátrica não se desenvolveu 
de forma rápida e consistente em toda a Europa, nem o suporte à execu-
ção em larga escala de ensaios clínicos. Isto levou a atrasos na conclusão 
dos ensaios clínicos e a demoras frequentes na disponibilidade dos 
medicamentos aprovados para crianças.

O projeto conect4children (c4c), está a trabalhar para facilitar a realização 
de ensaios clínicos  por toda a Europa, de forma a apoiar o desenvolvimen-
to de novos medicamentos e outras terapias para a população pediátrica.


